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PIEKTAIS GADALAIKS  

SOOMĀ NACIONĀLAJĀ PARKĀ 

Cenā iekļauta laivu noma, pikniks un  

veselības apdrošināšana!!! 
 

 

  03.04. 1 diena EUR 45 
 

 bērniem EUR 40* 
 

 bērniem kopā ar vecākiem EUR 1** 
 diena, ceļa posms apskates vietas un objekti 

sestdiena, 

03.04. 

 

 

Rīga – Ainaži – 
Tori - Laiksaare –  

Ainaži – Rīga 

 07.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas 

 Soomā nacionālais parks – kūdras purvi, neskarti meži un upes, kas pavasara palos pārplūst 

ievērojamās platībās. Tas notiek ik gadu, tāpēc plūdi tiek saukti par piekto gadalaiku. Ūdens izkāpj 

no upju krastiem un plūst pa palieņu pļavām un mežiem. Pārplūst ceļi, pārraujot savienojumu ar 

ārējo pasauli. Palu laikā pa apkārtni var pārvietoties galvenokārt ar laivām. Slīdot pa ūdeni, var 

redzēt dzīvniekus un putnus, kas parasti ir paslēpušies no cilvēkiem meža biezokņos. Upes un plūdi 

ir ietekmējuši vairāku Soomā tradīciju attīstību un saglabāšanu. Viena no raksturīgākajām ir 

vienkoka laivu darināšana, un šīs prasmes tiek nodotas tālāk arī mūsdienās. Senatnē agrīnā pavasara 

paliem ļaudis gatavojās jau laikus – tika cepts daudz maizes, apkārt dārziem sakrauti baļķi, augļu 

kastes paceltas uz paliktņiem un uz grīdām krusteniski sanagloti dēļi, lai pali neaiznestu tos.  

 Izbrauciens ar kanoe laivām, pašiem airējot; pikniks vai pārgājiens ar pusdienām. (~3stundas) 

Visas aktivitātes atkarīgas no laikapstākļiem! 

 atgriešanās Rīgā pēc 20.30 
 

Atlaides bērniem 

*   ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 40 

** ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu un kam līdzi brauc   
     vismaz viens no vecākiem (tētis, mamma) – EUR 1 

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 

 transporta un gida pakalpojumi ceļojuma laikā 

 kanoe laivu noma, pikniks un veselības apdrošināšana 

 personīgie izdevumi    

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un 

EUR 20  avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 24.03. 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības 

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

 atsakoties no ceļojuma pēc 24.03., jūs zaudējat 

EUR 10  

 atsakoties no ceļojuma pēc 24.03., jūs zaudējat  

visu summu  

 visu iemaksāto summu iespējams pāradresēt  

citai personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra, vai Latvijas pilsoņa ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām. 

LR nepilsoņu pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra un ir derīga vēl 3 mēnešus pēc ceļojuma beigām. 
 

 
 

 

IMPRO 
RLB namā Merķeļa ielā 13 – 122  

tālrunis: 67221312, fakss: 67221256 
e-pasts: impro@impro.lv 

skype: impro.info  

www.impro.lv 

 
www.draugiem.lv/impro 

 
www.facebook.com/improcelo 

 
www.twitter.com/impro_celo 

 


